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اوﻟﯿﻦ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ اﺑﺮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻃﯽ  ۳ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻃﺮاﺣﯽ و
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۲۰ﻫﺰار ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  ۱۵۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاﻧﺖ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﻣﺮوز ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﻤﺎً اﻓﺘﺘﺎح

ﺷﺪه اﺳﺖ.

وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﯿﺖ و
ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺳﺮﻋﺖ ،و ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻓﺰاﯾﺶ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی

ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ی آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻗﺎﺳﻢ زاده ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻓﺮاﻧﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮور ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ

ﺧﺒﺮ داده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺳﺮور ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل دﻧﯿﺎﺳﺖ و اﮔﺮ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺒﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﮔﻞ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺳﺮور ﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﺮان

ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

وی اﻓﺰوده اﺳﺖ» :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﮕﺮام اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮور ﺑﻪ اﯾﺮان اﻟﺰاﻣﯽ

ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮور ﺧﻮد را در اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،دوﻟﺖ اﯾﺮان ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻓﺮاﻧﺖ را ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮور ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻌﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ اﻓﺮاﻧﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺳﺮور و ﺗﺠﻬﯿﺰات زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ آی ﺗﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۰۰۰ﺳﺮور اﺑﺮی و ذﺧﯿﺮه
ﺳﺎزی  ۶ﭘﺘﺎﺑﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮق آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۲ﻣﮕﺎوات از دو
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺠﺰای  ۲۰ﮐﯿﻠﻮوﻟﺘﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﻗﺎﺳﻢ زاده ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاﻧﺖ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ
دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ اﺑﺮی ﻣﻌﺎدل  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺳﻢ زاده ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ اﻓﺮاﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻔﺎی ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ دارد
 ۱۰۰ﻋﺪد ﺳﺮور اﺑﺮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت

ارﺗﺒﺎﻃﺎت واﮔﺬار ﮐﻨﺪ.
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